
השבוע פסוקי

סילבנה

וחניקה

תנועת־העבודה.״ אלמנית ולא ישראל אלמן ״לא אכן: אכא החוץ שר •
 יותר, טובה גולדה כי גולדה! — החלטנו אנחנו ״גם :יריב זיוה העיתונאית •

יותר.״ טעימה
 כמו היתר, היא קודם אם בממשלה. נחמד ״עכשיו קינן: עמוס הסאטיריקאן •

גן־ילדים.״ כמו נראית היא היום הנה מושב־זקנים,
 / מפה על גבול שירטוט ״ובלי :מאיר גולדה על מנוסי דירי הפיזמונאי •
לאומי.״ נכס בה רואים / ובן־עמי שמסד״ל עד / בכיפה מושלת כבר היא

משכית של ״הסוריאליסט :כרגנר יוסל הצייר על מונדי, יוסף המחזאי •
• סוף.״ לה אין ערבי. שיר כמו היא בערבים ישראל ״מלחמת :הנ״ל ,
 ספרות ״מיקצוע :יהלום דויד כישראל, המספרות כעלי אירגץ יו״ר •

 האופנה, בעולם חשוב מקום גם ותופס כולו בעולם ביותר המכובד המיקצוע שהוא הנשים,
המדרגה.״ בשפל לדאבוננו, בארץ, נמצא

ג ב .
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 י < מועילה היא מאשר יותר לערבים קה
 [ | תושב המצרי העיתונאי :עובדה להם.

 )ן בה, מאוהב שחיה גאלי, וואגי לונדון,
בגללה. אומרים, כך התאבד,

 כירון, דן הענק הטלוזיזיה קריין חזקה:
ה איש ואת ריכלין ראוכן עוה״ד את

נפ שאפילו אליאס, ראיף דיסקוטקים
 מעמון נבחרת אך המישחק. כדי תוך צע

 לכן אי־אפשר, עומר דן המשורר בלי
 שיצחיק, מי שיהיה וכדי אותו. גם צירפו
כש ליטאני. דני הבדרן את גם צירפו
 כל כי קופ, מרדכי מעמון, בעל שמע

 הלך הוא לשחק, הולכים שלו הקליינטים
 כטף, לי חייבים רובם ״כי איתם. יחד

אש לא אם לי לברוח עלול עוד מהם ואחד
 ה־ בקיצור, בחיוך. קום אמר עליו,״ מור

 למישפ־ הסטודנט בו כששופט החל מישחק
 רמי ששת־הימים, במלחמת שנפצע טים

 גדול, היה במיגרש הבאלאגאן דמרי.
 לטובת 4:3 גדולה: היתד. התוצאה גם אך

כ שנתרמה הענק בעוגת שזכתה מעמון,
 פחות לא אחר, כדורגל מישחק • גביע.
 חלק ב־ו נטלו בתל־אביב. גם נערך עליז,
 עובדי נגד ששיחקו טוקיו קירקס אמני

 הקיר־ ניבחרת הורס. דה הארי הדיסקוטק
הצו את הפליא לא זה אבל ניצחה. קם

 מאלף עמד שלה ההתקפה בראש כי פים.
 במרתפו # גיררדי... פוסקי האריות

 אורי הצייר צייר קינן, עמוס של
 של בדמות מאיר גולדה את ליפשיץ

 ומכוסה חשוף אחד חזה כאשר אמזונה,
 כי שטען האורחים, אחד שחורה. ברטייה

 את קנה בישראל, הפיליפינים קונסול הוא
 קיפ• יוסי השחקן • במקום. בו הציור
 חיים השחקן את שהחליף זה ניס,

 בהבימה, ליזה הדודה בהצגת אמיתי
הש ישב התקף־לב, קיבל שהאחרון אחרי
 ה־ כל את הצחיק הוא כסית. בקפה בוע

העיתו כותרות את ראה וכאשר חבר׳ה,
בר אמר עבד־אל־נאצר כי המספרות נים

 את ללמוד התחיל כי סיים לשבועון איון
 הציע: היהודים,״ את להבין ״כדי התנ״ך
 נאצר את גם לצרף אפשר הבאה ״בשנה
העולמי.״ התנ״ך לחידון

הזמ״ד
 בזמן נמצאים העולם בכל הסטודנטים

 לעשות מנסה חלקם בכותרות. האחרון
ה גם רעש. עושה סתם וחלקם מהפכות,

 השבוע, פעילים. ישראל של סטודנטים
יוש ערכו הסטודנט, יום במיסגרת למשל,

 ירושלים, אוניברסיטת של הקפטריה בי
 מעמון קפה יושבי נגד כדורגל מישחק

 היו. כולם שם? היה לא מי הירושלמי.
 פי עורך השתתפו הסטודנטים בניבחרת

 אייה הבדרן אייל, צבי האתון
שח שם היה ואפילו פלדמן, (״פפה״,)

 רובוביץ׳ אהוד הסטודנט אמיתי, קן
ולעו ירושלים. בבית״ר כדורגל המשחק

סחור. לא ניבחרת מעמון אנשי הציבו מתם

ק הפרי תו מ נאצרה
בחידון

המר האורז של
 ב* למורת פדי מבוגר מססיק היה שלא מי

 מחימו־ וליהנות המדינה את ולהקים פלמ״ח
 בסרט מנגנו סילבנה השחקנית של קיה

לגי יותר מתאים פיצוי יקבל המר״, ״האורז
 דה- דינו הבמאי ושל סילבנה של בתם : לו

הקולנועי. לפירקה הגיעה לורנטס,
 את תשחק ,19 בת כיום שהיא ורוניקה,

״וטרלו". בסרט הראשי התפקיד
 בת היתה אמה יש: זאת בכל אחד הבדל

העולם. את כשכבשה בלבד 18

אנשים
דיין רות

ה״פתח" בחברת
לטו ערב—ישראל בעיות תיפתרנה איך

 שני־ מנחם־מנדל לרבי ישראל? בת
 האדמו״ר בשם יותר הידוע אורסון,

 העם ״מחובת פיתרון: יש מלובאביץ׳,
 עול עליו ולקבל בתשובה לחזור היהודי

 לניצחון היום ״יקרב ואז מלכות־שמים.״
 אי־פעם.״ מאשר יותר אוייבינו על מוחלט

 עצות גם בניו־יורק. היושב הרבי דברי
 בארץ. לחסידיו מארצות־הברית לרב יש

המל במאמץ להשתתף להם מציע הוא
 תפילין,״ הנחת ״על־ידי ישראל של חמתי

 ככל רבים זו במיצווד, לשתף ולהשתדל
 שר־הביטחון של לאשתו גם • האפשר.
 אפילו ערבים. עם קשר היה דיין, משה

 למשל, שעבר, בשבוע אל־פתח. חברי עם
 הלונדוני. בהייד־פארק דיין רות טיילה

ער נואמים כמה עמדו הדוכנים אחת על
השילטונות ״התעללות על שסיפרו ביים,

 הכבושים.״ השטחים בתושבי הישראליים
 ירושלים תושב הוא כי סיפר מהם אחד
ליש שלום הערבים הציעו ״פעמיים וכי

המו היד את לקבל סירבה והיא ראל״
מירוש אני ״גם רות: לעברו צעקה שטת,
 ידי?״ את ללחוץ מוכן אתה האם לים,

 השר אשת לו גילתה אז הסכים. הערבי
למ ממנה ביקש הנבוך הערבי זהותה. את

וב בירושלים לקרוביו דרישת־שלום סור
 טל־ לא בשבת? טלוויזיה כן • חברון.
 כן. והחליטה: דנה, הממשלה בשבת? וויזיה
מנחם השר השבוע יצא כאשר אולם

 שאלו הממשלה, ישיבת מאותה בגין
הוחלט מה הפרלמנטאריים הכתבים אותו

הר ״מה השר: השיב לטלוויזיה? בקשר
 שהטלוויזיה סיכוי כל אין הכל אחרי עש,

ש מי • הבחירות...״ עד בשבת תופעל
 בעוג■ רק כרוכה שעסקנות־ציבורית חשב

 יש טעה. — ואינטריגות צרות מת־נפש,
למ כך לנשיקות. אפילו שזוכים עסקנים

 הוועדה־ חבר זיידל, להילל קרה של
המח ויושב־ראש ההסתדרות של המרכזת

ל כדי לצ׳כיה שנסע שלה, לפנסייה לקה
הקונ של המכינה הוועדה בדיוני השתתף

 אחד, יום סוציאלי. לביטוח הבינלאומי גרס
באת אחרים משתתפים עם יחד כשסייר

התנפל פראג, יהודי של מפורסמים רים
 ל' נשיקה והדביק המדריכים, אחד עליו

 אמר ישראל,״ עמי את מנשק ״אני מיצחו.
 הצליחו סוף־סוף • ונעלם. — המדריך
 ח״כ הכנסת, יושב־ראש סגן את להצחיק
 ביקורו בעת זה היה בן־אליעזר. אריה

אחד בנס־ציונה. רוטארי לישכת חברי אצל

 ילדים ״שאלו בדיחה: לו סיפר החברים
 ביותר הגדול המצביא היה מי ברוסיה,
 סטאלין.׳ ,יוסף איבאן: השיב בעולם?

 המורה. תמהה כך?׳ חושב אתה ,מדוע
 ,נסוג איבאן, השיב חכם,׳ היה הוא ,כי

ה וכשבא החורף, לבוא חיכה למוסקבה,
 מישקה קפץ הגרמנים.׳ החיילים מתו חורף
 עכד־ גמאל נכון! ,לא ממקומו: הקטן

 ,מדוע, גדול!׳ יותר עוד מצביא אל־נאצר
 ומחכה לתעלה, נסוג נאצר ,כי מישקה?׳

השלג׳...״ לבוא שם

קנר
בטוטו

 רב קהל מושך דיין משה שר־הביטחון
 בני- באולם דיין השבוע כשדיבר להופעותיו.

 לגמרי, מלא האולם היה בתל־אביב, ברית
להי הצליחו שלא רבים נשארו ובמיסדרון

 התל־אבי־ היפהפיה גם היתד, ביניהם כנס.
 טלוזיזיה, בבימוי לאחרונה המשתלמת בית

 היא נשית בחוצפה רוזנשטיין. מלכה
הגי היא לאולם. ולהיכנס להידחק הצליחה

ב וכך, עליה. ועלתה הבמה, עד אפילו עה
 בדגלי נאחזת כשהיא נוח, לא מאוד מצב

והק מלכה עמדה הבמה, על שהיו הלאום,
 • המנהיג. לדברי הנאום משך כל שיבה

 כי למה? מרוגז. לכיס יגאל העיתונאי
 למזכיר מכתב שלח הוא השבוע בתחילת
 ובו פדר, נפתלי מפ״ם, של האירגוני

 מארגני את מפלגתי לדין להעמיד תבע
 חברי מקרב דיין־לראשות־הממשלה תנועת
 כי מפרט הוא ובו השומר־הצעיר, קיבוצי

 מפ״ם קיבוצי חברי 600כ־ יש החותמים בין
 של קיבוצו ממרחביה, 20 היתר בין —

קי ממשמר־העמק, 18ו־ יערי; מאיר
 המפלגה תגובת חזן. יעקס של בוצו

 להעמדתו עד לביב של השעייתו למכתב:
 ״אופייני הנרגז: לביב הגיב לדין־חברים.

 על להילחם היודעת מפ״ם, שמזכירות
מח ובברית־המועצות, בצ׳כיה דמוקראטיה

 שעליו לאדם לקרוא בלי כזו החלטה ליטה
 מי • כך!״ על לו להודיע ולפחות דנים,

 תל־אביב משטרת מפקד של לעתידו שדואג
לד להפסיק יכול קנר, יעקב לשעבר,

 הציע המשטרה את שעזב אחרי מייד אוג.
 התחנה את לנהל פילץ אריה הקבלן לו

אח שהוא בתל־אביב, החדשה המרכזית
 להצעה והסכים סירב, קנר להקמתה. ראי

היש הטוטו חברת את ינהל הוא אחרת:
לש תל־אביב עיריית ראש גם • ראלית.

 הוא עיסוק: מצא נמיר, מרדכי עבר,
 נשיא וייס, לג׳ורג׳ בהתנדבות ייעץ

 כסף להרוויח איך • תל־אביב. אוניברסיטת
יש שידורי קריין השבוע הציע בקלות

 בתוכנית זה היה לכיארי. גדעון ראל,
הוזמן אליה לעניין, ישר הפומבית הראדיו
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את1
הישראלית

שנאמה
באסיפת

״אל־פתח״
בלונדון

 נאמה קצוץ, שיער עם יפה צעירה
 הת־ היא הלונדוני. טרפלגר״ ב״כיכר

 ש- הלא־צודקים ״המעשים נגד ריעה
 לאוכלוסייה והתנכלותה ישראל, עושה

 מש• מהקהל, חלק כשטחים." הערבית
 למען ״אל-פתח״ של ההפגנה תתפי

 אחר, חלק מחא״כפיים. פלסטין, שיחרור
בוז. צעק ישראל, ואוהדי ישראלים

 הישראלית המשוררת היתה הנואמת
 בצה״ל, ששירתה דינה, הכט. דינה

 בלונדון. לציור בבית״ספר עתה לומדת
 על- שאורגנה באסיפה השתתפה היא
 ח״ועד כנציגת ״אל־פתח״, אנשי ידי

 בחו״ל״, ישראלית מהפכנית לפעולה
מיו מאניפסט האסיפה לצורך שהוציא

הצ ״הלאה הכותרת את הנושא חד
יונות״.

 של להופעתה הישראלים של תגובתם
 ההפגנה. כל משך הורה ריקודי :דינה
מזי- דינה כי הטוענים כאלה יש אגב,

 עלה הוא אלמגור. דן גם השאר בין
 לח״י ראש ממנה שירד אחרי מייד לבמה

 השבוע ״הייתי יליךמור. נתן לשעבר,
 במודעה שם ונתקלתי הלאומית, בספרייה

שטר לירות 500 המקציבה הבריטים, מזמן
 סיפר ילין־מור,״ של הסגרתו עבור לינג

להס יכול ״אתה לב־ארי: של הצעתו דן.
״עכשיו אותו גיר . .  אחרי יומיים • .

רוזנ שלמה המחוזי השופט של מותו
 צ׳רנו־ מקס המחוזי השופט נהג פלד,

 גבירול אבן ברחוב במכוניתו בילסקי
 נורדאו, שדרות לפינת כשהגיע בתל־אביב.

 לו מסמן האדום הרמזור כי הבחין לא
ב התנגש וכימעט לנסוע, המשיך לעצור,
 הספיק צ׳רנובילסקי מהצד. שבאה מכונית
צו המכונית כשנהג האחרון, ברגע לבלום

בית כל את לחסל צריך ״לא לעברו: עק
אחד!״ בשבוע המחוזי ד,משפט


